
Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca 

wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce 

Pytania zawarte w formularzu wniosku w systemie Witkac. 

Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane. 

 

 Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy 

 Tytuł działania 

 Data rozpoczęcia i zakończenia działań podejmowanych w ramach wsparcia 

 Dlaczego działania strażnicze są ważne na terenie, na którym działasz/działacie lub w temacie, którym się 

zajmujesz/zajmujecie? Z jakich osiągnięć swoich/grupy/organizacji jesteś/jesteście najbardziej 

dumny/dumna/dumni?  

 Opisz, w jaki sposób prowadzisz/prowadzicie działania kontrolne. Jakich narzędzi używasz/używacie, z jakich praw 

korzystasz/korzystacie? 

  Z kim działasz/działacie? Jeżeli działacie w grupie nieformalnej opiszcie tę grupę. Jeżeli działasz/działacie 

indywidualnie lub w organizacji, napisz/napiszcie czy i z jakimi osobami/organizacjami 

współpracujesz/współpracujecie lokalnie.  

 Napisz/napiszcie co pomogłoby Ci/Wam działać skuteczniej? Czy i jak chcesz/chcecie rozwijać swoje działania? 

 Opisz/opiszcie działania, które chcesz/chcecie zrealizować w ramach wsparcia z Funduszu Obywatelskiego i ich 

spodziewane efekty. 

 W jaki sposób informujesz/informujecie o swoich działaniach? Podaj przykładowe linki do informacji/efektów 

Twojej/Waszej działalności. Jakie działania informacyjne i włączające inne osoby planujesz/planujecie 

przeprowadzić w 2020 roku? 

 Budżet – opisz/opiszcie jakie rodzaje kosztów chcesz/chcecie ponieść w ramach wsparcia - rodzaj kosztu, jego 

uzasadnienie i szacowana kwota, np. 1) wpisy sądowe, skargi do sądów to jeden z instrumentów, których 

używam/y i spodziewam/y się, że w nadchodzącym roku złożę/złożymy ich 3, 500zł; 2) …. 

 
 Inne informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku.  

 Informacje o wnioskodawcy (w tym adres organizacji, telefon, e-mail, dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za 

przygotowanie wniosku i kontakty z Funduszem) 

 Oświadczenia osób składających wniosek: 

[  ]  Proponowana we wniosku inicjatywa w całości mieści się w zakresie działalności statutowej wnioskodawcy (dotyczy 

organizacji). 

[  ]  Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

[ ] Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Fundację dla Polski (ul. Szpitalna 

5/3, 00-031 Warszawa) zarządzającą Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca w celu oceny wniosku oraz – 

w przypadku przyznania wsparcia – w celu kontaktu z podmiotem składającym wniosek w celu zawarcia oraz 

wykonania umowy dotacji/darowizny. Oświadczam(-y), że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną. Zgodę wrażam 

dobrowolnie. 

[ ] Ja i osoby zaangażowane w działania przedstawione we wniosku nie są radnymi, ani urzędnikami w gminie lub 

powiecie lub jednostkach od nich zależnych, nie pracują w podmiotach kontrolowanych lub jednostkach im 

podlegających, ani podmiotach konkurencyjnych. 

[ ] Ja i osoby zaangażowane w działania przedstawione we wniosku nie kandydowały w wyborach w ciągu ostatnich 

pięciu lat (chodzi o wybory samorządowe, prezydenckie, parlamentarne i europejskie), ani nie były członkami 

komitetu wyborczego. 

[ ] Ja i osoby zaangażowane w działania przedstawione we wniosku nie należą do władz partii politycznych, ani nie są 

osobami aktywnie działającymi lub popierającymi konkretne ugrupowania polityczne. 


